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Gheorghe Calotoiu, Civilizații milenare în județul Gorj. 
Epocile bronzului și fi erului. Editura Măiastra, Tg jiu, 

2012, 339 p. text, 40 planșe și 141 fi guri
Dumitru Hortopan 

Cartea doctorului în arheologie Gheorghe Calotoiu “Civilizații milenare 
în județul Gorj. Epocile bronzului și fi erului” se compune din mai multe capitole: 
„Descoperiri arheologice din perioada bronzului timpuriu în județul Gorj”, 
„Perioada mijlocie și târzie a epocii bronzului în județul Gorj”, „Necropola 
tumulară geto-dacică de la Telești-Drăgoiești”, „Geto-dacii în județul Gorj” şi 
„Concluzii”.

Cum e şi fi resc are o prefață în care autorul își expune activitatea științifi că 
desfășurată pe zeci de șantiere 
arheologice din județul Gorj.

În subcapitolul “Istoricul 
cercetărilor arheologice în Gorj”, 
domnul Gheorghe Calotoiu 
prezintă un istoric al investigațiilor 
arheologice din epocile bronzului 
și fi erului efectuate în Gorj de-a 
lungul timpului decătre D. Berciu, 
Fl. Marinescu, I. Chicideanu, P. 
Gherghe, etc.

În subcapitolul “Cercetări 
arheologice specifi ce culturii Glina 
în Gorj” sunt prezente descoperirile 
arheologice de pe șantierele de la 
Seaca-Logrești și Bălești. Aceste 
cercetări arheologice le-a efectuat 
autorul, unde au fost descoperite 
locuințe, vetre și artefacte specifi ce 
culturii Glina.

Un alt capitol cuprinde 
rezultatul investigațiilor arheologice 
din necropola de la Vârtopu-
Ciuperceni, cercetări specifi ce, 
de asemenea, culturii Glina (faza 

fi nală). 
Domnul Gheorghe Calotoiu prezintă descoperirile din cele 14 movile 

reliefând ritul, ritualul funerar și inventarul arheologic reperate în aceste complexe  
funerare din perioada bronzului timpuriu.
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Capitolul al III-lea intitulat “Perioada mijlocie și târzie a epocii bronzului 
în Gorj” doctorul în arheologie Gheorghe Calotoiu,  redă rezultatele cercetărilor 
arheologice din așezarea de la Ceplea-Plopșoru (sit specifi c culturii Verbicioara, 
faza a III-a), Vierșani-Jupânești, Roșia de Amaradia, Jupâneşti „Pârâul Boia” 
(situri specifi ce culturii Verbicioara faza a IV-a) cercetate de-a lungul mai multor. 
În acest capitol se face o prezentare amplă a locuințelor, vetrelor și vestigiilor 
descoperite care se încadrează cronologic bronzului mijlociu și târziu. 

În capitolul al IV-lea “Necropola tumulară geto-dacică de la Telești-
Drăgoiești, jud. Gorj” sunt prezentate cele 58 movile din perioada fi nală a primei 
vârste a fi erului. Autorul cărții reliefează ritul, ritualul funerar cu inventarul 
ceramic și metalic descoperit în aceste morminte amplasată pe valea Bistriței.

Cronologic această necropolă se datează la sfârșitul secolului V și în secolul 
IV a. Chr., constituind una din importantele decoperiri din Oltenia subcarpatică.

În capitoul al V-lea reliefează cercetările arheologice efectuate în Gorj 
specifi ce epocii geto-dacice. În cadrul acestui capitol sunt prezentate rezultatele 
investigațiilor arheologice de-a lungul anilor de cercetătorii D. Berciu, P. Gherghe, 
Fl. Marinescu, Gh. Calotoiu în așezările și cetățile dacice de la Polovragi, 
Turburea-Spahii, Socu-Bărbătești, Țicleni, Stoina, Vârț-Rovinari ș.a. 

Un subcapitol important al cărții se intitulează „Dovezi ale spiritualității 
geto-dacilor în Gorj”  unde autorul prezintă riturile și ritualurile funerare 
descoperite în necropolele de la Alimpești (sec. VI-V a. Chr.), Telești-Drăgoiești 
(sec. V-IV a. Chr.), Turburea-Spahii (sec. III-II a. Chr.) și mormintele dacice de 
la Vârț-Rovinari.

Capitolul al VI-lea cuprinde concluziile autorului referitoare la epoca 
bronzului și fi erului din zona Gorjului.

Capitolele VII-VIII sunt rezumate în limba engleză cercetările  din epoca 
bronzului și al descoperirilor arheologice specifi ce epocii geto-dacice în Gorj.

Capitolul IX redă o bogată bibliografi e pe care a parcurs-o autorul în 
elaborarea cărții. 

Capitolul X cuprinde lista ilustrațiilor aferente cercetărilor arhologice 
prezentate în lucrare. 

Cartea prezentată reprezintă în special cercetările arheologice efectuate 
doctorul în arheologie Gheorghe Calotoiu de-a lungul a patru decenii de activitate 
pe șantierele arheologice referitoare la epoca bronzului și fi erului în județul Gorj.  
Aici sunt cuprinde cercetările arheologice din perioada bronzului timpuriu (Seaca-
Logrești, Bălești, Vârtopu-Ciuperceni), bronzului mijlociu și târziu (Ceplea-
Plopșoru, Vierșani-Jupânești, Roșia de Amaradia, Pârâul Boia), din prima epocă 
a fi erului (mormintele de la Telești-Drăgoiești) și epoca geto-dacică.

Cartea domnului Gheorghe Calotoiu se adresează în primul rând 
specialiștilor în domeni, dar și în același timp, este accesibilă profesorilor de 
istorie, studenților și publicului interesat de istoria veche a României. 


